
י ח נ ו * מ ט פ ש מ
שטרות בדיני מונחים א(

transferor מעביר bill of exchange שטר־חליפין
transferred מעבר

ד דד ד
promissory note שטר־חוב

- ן

to negotiate a bill שטר סחר . . ד ; . cheque שק
negotiation סחור draft ממשך
negotiator ־״ :מסחר party צד
negotiated bill מסחר שטר

ד \ : ד :
parties to a bill לשטר צדדים ד : • • ד :

negotiable סחיר
• ד

immediate parties סמוכים צדדים 5 T • :
negotiability סחרות remote parties מרחקים צךךים
discharge החייב(, )לגבי הפטר intervening parties צךךי־בינים

השטר( )לגבי פקיעה to draw a bill שטר משך
to discharge the indorser המסב את הפטיר bill draw משוך שטר
discharged from ..מן. מפטר drawer מושך
the bill is discharged השטר פקע, השטר T ! ־ י ־ T T 5 ־ to make שטר־חוב עשה

־ : 7 ▼

בפקןע a promissory note

to enforce the bill .על. שטר אכף . maker השטר עושה
upon . . . to pay a bill ד ;שטר פרע

to enforce payment פךעון אכף bill paid פרוע שטר
: T ד

enforcement אכיפה
T * ־ :

payer פורע
enforceable אכיף payee נפרע
liable חב

T
payment ?רעיז

liability חבות
T

non-payment אי״פרעון
to render liable החיב payable בר״פרעון
to incur liability חב לחבות, נכנס

T T 5 ־ 5 * non-acceptance מאון
to protest a bill בשטר העיד בשטר( מאן )הפועל:
protest TT Vהעדה

non-accepted bill ממאן שטר
protested bill מועד שטר

T T S
for honour כבוד משום

ד

valid כשר
T *•

to indorse הסב
validity כשרות indorsement הסב הסבה,

ד ד - ; \• ••

to validate הכשיר indorser מסב
validation הכשר to transfer העביר
invalid פסול

T
tranfer העברה

ז ד • ז

 בישיבות האקדמיה במליאת נדונו .1407 עמ׳ תשי״ז, באלול כ״א מיום 557 הפרסומים״ ב׳-ילקוט נתפרסמו •
.88 ,84-79 ,74-68 עט׳ ג-ד, כי־ך האקדמיה, זיכרונות וי״ח, י״ז
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יובלו( מכם דיני ן שטרות )דיני משפט מונחי 10

title )זכות-(קרן to invalidate ל ס פ
allonge ספח in force ף תקף, ק ת ר־ ב
aval טר ערבות לע dishonour חלול
in blank החלק על

י 1■ ״ד ••
dishonoured by עח מחלל אי־פר ב

| \ 1 T ” * J T

to recover ..את. נפרע non-payment

estoppel to issue הוצאה( )השם: הוציא
T T

estopped מעמק)מלטען( to reissue והוציא חזר
jointly and severally ולחוד ביחד חוזרת( הוצאה )השם:

T T

condition תנאי
- :

re-exchange עחליפין
term מתנה עחלף( )הפועל:
stipulation תניח

ז״ד :
to mature חל

T

contracting out . התנאה .על .
ז ־ ז ¡

maturity חלות
T

undertaking קבלת due זמנו )ע(הגיע
bond שטר־התחיבות overdue זמנו )ע(עבר
crossed cheque משרטט שק

T : \ : י •\ circulation מחזור
to assign המחה

* : T
excuse הצרק

assignment המחאה
T T : ־ lien עפבון

assignor ממחה ante-dated bill מקדם עטר
: t \ : י־ד

assignable להמחאה נתן post-dated bill מאחר עטר
T \  I T J

בלו מכס בדיני מונחים ב( ו

to land (tr.) הנחית export יצוא
landing (tr.) הנחת exportation יצוא
consignment משגור to export יצא
consignor, consigner שוגר exported מיצא

T \ J

drawback השבון exporter צואן:
manifest מצהר

ד : *
import יבוא

:

entry ו־עימון importation יבוא
transhipment שטעון to import יבא
to indemnify עפה

* T
imported מיבא

: \ T

indemnity שפוי importer לביאן
get-up חזי חזי,

• ד נ
to clear from customs ממכס פדה

V V * TT

banderole חבק clearance from customs ממכם פדיה

spirits פהילים goods טובים טובץ,
reproduction עעתוק to land (intr.) נחת

T “

marketable עויק landing (intr.) נחיתה
T • Î
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במניות מגבלת ח?ךה
company limited by shares

?עךבות מג?לת ח?ךה
company limited by guarantee

?!גבלת לא ח?ךה
unlimited company 
Ltd. בע״מ
foreign company חוץ ח?רת

סלרות־אמות )מ-י: ס?ךה־אם ), 
holding company, אם־ס?ךה 

M uttergesellschaft
נות(,3ס?רות־ )מ׳׳ר: ת3ח?ךה־

 subsidiary company י ת־ס?ךה3
T  ochtergesellschaft 

 controlling company שלטת ח?ךה
 affihated company,׳¡ןזלוץה )ס?ךה(

related company 
promotion ס?ךה לזום

to ןןם  promote
promoters יוןמים

 formation of company ס?ךה לסור
founders מלסדים

 preliminary contract קךמי9 חוזה
מקלמיות הוצאות לסוד, הודאות

preliminary expenses
שמור)לח?ךה( שם

reserved name (of company) 
registered office שום ך משלד  

רשום סעולת
certificate of registration

ד3$ה תעולת
certificate of incorporation

ךירקטוךיום דע־קטוךיון,
board of directors

ריךלןטוךיום ר3ס ךיןקטוךיון, ר3ס
director

 במליאת גדרנו ב״רשומות׳י. לפרסום נמסרו *
. 40 ועמ' 45-37 ;עמ ה, כרך

manager
מנהל ן)דיךקטוךיום(1ןטוךי1ר־ריף3ס

managing director
י י ? ן סר.?]א*דוח ת

memorandum of association
ןדות8$53 ת?ןנות

articles of association
הח?ךה מקרות

objects of the company
registered capital ךשום הון  
issued capital p הין
payed־up capital נפרע הון  
stated capital ק?סר הון
reduction of capital 3? הון ססת  
increase of capital הון ןזגךלת  
issue 3 ה?ו9נ
subscription ןןחיקה
to subscribe ( מניות )על סתם  
to  procure ( מניות )על ים1הוו?

subscription of shares
לית9י3מי סתיקה

minimum subscription 
to  allot, allotment ,לקןיאה הקקה  
le tte r of allotment הק?$ה תב ? 
share •Tjp
share certificate מ$לה וןנעולת  
bearer share # למוכ״ז יה

למוכ״ז מ;לה שטר
share warrant to bearer 
shareholder 3 ת על #יו
member י3ס
ordinary share ילה3ך ןה #  
classes of shares ,יגס
preference share # ךה1?כ לת  

מ^סססת ?כורה ית #
participating preference share

האקדמיה, זיכרונות וכ׳יה, כ״ז־ בישיבות האקדמה

משפט מונחי
ם ג. י ח נ ו י מ נ י ד • ב ת ו ר ב  ח

ל3מ ה
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- חברות( דיני )ג. משפט מונחי

bonus shares ה^בה מןיות
 redeemable shares ךיון9 ת1}י1ק
מןיות ?ך!ת פ^יות, ךיון9

redemption of shares 
nominal value ןקוב שוי

שוי ?תומת מ^ה
non-par value share 
a t a discount
a t a premium 0*593
at par שוה?
surrender of shares מןיות ןזןןןלת  
dividend ךיי^יך^ך

?3די ד־ ה הל1כי
preference dividend

י ך3ן יר3? יןן
cumulative dividend 
dividend coupons דיליד^ך תלושי  
debenture א$ךת־חוב

אןרות־חוב סדלת
series of debentures 
perpetual ?מות

?מותה חוב א^ית
perpetual debenture

תשלום ךךישת
call; Zahlungsaufruf

מ^יות( )דולוטי חלודים
forfeiture (of shares)

 requisition )לאספה( ךך־ישת־זמון
ש?תי 0״דו שןתי, דיןץןזקזבון

annual return
balance sheet סאןן

ןהפסד רנח סשבון  
profit & loss account

ה3 חשבון $ והוצאה מ  
income & expenditure account 
group accounts ץ3ק!ק סשבון

reserve ןןתוךה
reserve fund שמוךה קךן

 securities ושאר )ניירות־ערך בטוחות
נכסים< או כספים לקכל זכות המקנות תעודות,

פשר־פלעון ס?הךת
declaration of solvency 
general meeting ללית ה9אס?  

׳קיבתית כללית אספה
annual general meeting

ת ח לי ל ה *? n ?0 ij
ordinary general meeting

ןזמ$;ן מן שלא ?ללית אס^ה
extraordinary general meeting

חולקים רים3א
dissenting members 
vote קול
proxy 0 שלי סנוי
(by) proxy )שלים על־ןךי)
voting ?ה93ה
show of hands 5ן?ם ng*5q 
open voting לוןה ד׳צ?עה¿
secret voting חשאית סצ?עה
poll קל^י
winding up פרוק
floating charge ויורד עולה שעבוד  
receiver ים כונס??¿
trustee אמן¿
qualification שירות?
arrangement ה?דר
composition שךה של הסדר?
consolidation אחוד
merger ,לן?ך

והבלע איחור מזוג)כולל )
amalgamation

מ?נד. חדוש ?נה,9 שנוי
reconstruction


